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Het Verslag.
Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten van Stichting
Vrienden van Adesa in 2020 en de goede doelen die wij
steunen in Peru. Niet alleen ten behoeve van schenkers en
aanvragers, maar ook ten behoeve van de belastingdienst,
die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of
‘ANBI’ een jaarverslag verwacht: een verantwoording van
de activiteiten van de stichting, alsmede een financiële
verantwoording.
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Algemene Informatie
Stichting Vrienden van Adesa
In Nederland is de Stichting Vrienden van ADESA opgericht om de
projecten van ADESA in Peru te helpen financieren. De stichting is in het
bezit van een ANBI status. Daarnaast staat ADESA ook in Peru
geregistreerd als betrouwbare organisatie bij het “Agencia Peruana
Cooperativa Internacional, APCI” en staat het ingeschreven bij het
Ministerie van Economie en Financien in Peru.
ADESA Peru is een stichting voor de ontwikkeling van onderwijs en
gezondheidszorg in Peru. Asociación Desarrollo de la Educación y la Salud
is een non-profit organisatie die zich sinds 1984 inzet voor de allerarmsten
in Peru. ADESA is werkzaam in de sloppenwijken in het noorden van de
hoofdstad van Peru, Lima. ADESA ontwikkelt gezondheidszorg- en
educatieprojecten en sociale programma´s. ADESA draagt bij aan een
eerlijke en rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor
iedereen, waar respect voor elkaar en naastenliefde hoog in het vaandel
staan. "Uw naaste liefhebben als uzelf."

Missie
De Stichting Vrienden van Adesa wil via Adesa Peru bijdragen aan een
eerlijke, rechtvaardige wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen
waar mensen elkaar respecteren en de opdracht vervullen: ”houd van je
naaste als van jezelf“.

Visie
De Stichting Vrienden van Adesa wil de zelfredzaamheid van personen
zonder, of met zeer lage inkomens verbeteren, door te voorzien in
betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn dé belangrijkste
bouwstenen voor een betere toekomst en daarmee komt er zicht op een
beter menswaardig bestaan. Alle kinderen zowel het gezonde als het kind
met een handicap zijn de bestaansredenen van Adesa.

Het Bestuur
Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden van
Adesa als volgt:
-

De Heer Hans de Kok, voorzitter
De Heer Vincent Vermeulen, bestuurslid

Statutaire Voorschriften
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
jaarrekening op. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Het boekjaar van Stichting
Vrienden van Adesa is gelijk aan een kalenderjaar.
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Fiscale Zaken
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Vrienden van Adesa is aangemerkt als een
ANBI. De stichting heeft in 2020 nog steeds de ANBI status.

Administratie
De administratie in 2020 is gevoerd door Stichting Vrienden van Adesa. Over de periode 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020 is de jaarrekening voorbereid en opgesteld
door het bestuur. De jaarrekening bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het
kasstroomoverzicht en de Jaarrekening 2020.

Van het Bestuur – Ontwikkelingen 2020
Op het moment van schrijven, leven we in een periode van grote onzekerheid: COVID-19
heeft de hele samenleving gedestabiliseerd, inclusief het werk welke wij ondersteunen in
Peru.
Het begon zo mooi, 2020, een mooie school, opgeknapt, geverfd, nieuwe vloeren, nieuw
meubilair, een record aantal leerlingen en een goed team van leerkrachten, kortom het
schooljaar lachte ons tegemoet.
Tot midden maart.. er was een ziekte uitgebroken in China die nu bij iedereen bekend is
en die zich ontwikkelde tot een pandemie. Het gevolg was de sluiting van alle scholen en
een lockdown voor iedereen. Het onderwijs kwam stil te liggen. De regering kwam met de
raad “virtueel onderwijs” alsof iedereen een laptop of een desktop heeft thuis. We hadden
het geluk dat we een donatie van een dertigtal laptops kregen van Procter&Gamble/
Makro Peru en een energie maatschappij op de Noordzee.
Gelukkig konden de “Noordzee” laptops meeliften in een container naar Callao. Deze
computers hebben we gelukkig kunnen uitlenen aan de leerlingen die deze het hardst
nodig hebben. Veel gezinnen werden werkeloos en kwamen zonder inkomsten met als
gevolg vermindering van inkomsten van schoolgeld met als gevolg dat we een
salariskorting hebben moeten toepassen voor de docenten. Iedereen is Adesa gelukkig
trouw gebleven, dat is wel een wonder te noemen.
In het Medisch Centrum in Comas kregen we dezelfde problemen met een verplichte
sluiting in maart, intussen is alles weer open, met uitzondering van de behandeling van
gehandicapten. Waarom dit verschil bestaat kan niemand uitleggen. We gaan behandeling
thuis geven voor de kinderen die het het hardst nodig hebben, heel dapper van de
therapeuten dat zij dit willen doen. Bij dit alles moeten we niet vergeten dat voor alle
ellende in Peru geen sociaal vangnet bestaat, de armoede is schrikbarend toegenomen.
We proberen voor iedereen nog een paneton (kerstbrood) te regelen en we hopen op evt.
andere donaties van bedrijven in Lima.
We hopen in de nabije toekomst een afspraak te kunnen maken met het Ministerie van
Onderwijs dat de salarissen van de docenten betaald zullen gaan worden door het
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Ministerie. Hier zijn aardig wat voorwaarden aan verbonden, het bestuur van ADESA Peru
is zich hierop aan het beraden.

Nieuwe ontwikkelingen Peru. Ministerie van Educatie, Gezondheid,
In Peru staan de zaken er heel anders voor dan in Nederland. ADESA wordt door het
ministerie van onderwijs net als andere prive scholen beoordeeld. Dat betekent geen
ondersteuning op geen enkel gebied en wel de plicht alle regels te volgen.
Hetzelfde geldt voor de Medische projecten. Wat betreft het laatste: Het Medisch Centrum
mag op kleine schaal wel functioneren maar de kinderen met beperkingen mogen niet
binnen komen in de kliniek.
Men is veel te bang dat er nog een grotere uitbraak komt van het gevreesde virus. Dwz
dat deze grote groep kinderen helemaal buiten de boot valt, tenminste als we blindelings
alles opvolgen. Gelukkig hebben we niet alleen kundig personeel maar ook zelfdenkende
slimme mensen die alleen aan de kinderen denken en wat die nodig hebben. Dus nu gaan
de fysiotherapeuten met mondkapjes etc. op stap en worden de kinderen thuis behandeld.
Als dat niet zou gebeuren zouden de kinderen helemaal terugvallen en nu worden ze
geholpen om in ieder geval redelijk stabiel te blijven, dank zij onze therapeuten.

De Scholen
Het bestuur in Lima zowel van de school als het hoofdbestuur in Peru rekende er op dat
de school na de kerstvakantie weer zou mogen beginnen. Maar helaas, niets is minder
waar!
Het ministerie heeft besloten dat de school zeker tot juli 2021 gesloten moet blijven. Dat
wil zeggen dat de kinderen dan 1 ½ jaar verstoken blijven van regulier onderwijs. Tot die
tijd blijft ADESA dus verantwoordelijk voor het uitbetalen van salarissen zonder dat er
schoolgeld binnenkomt omdat niemand uit deze wijken werk heeft.
Tevens proberen de onderwijzers toch door te gaan met enkele lessen per computer.
Dank zij donateurs zijn de kinderen nu voorzien van de nodige materialen en er wordt
getracht door onze staf waar mogelijk de kinderen bij te werken. De situatie rondom de
Covid-19 epidemie is zeer zorgelijk in een stad als Lima en in een land als Peru. Voor
ADESA geeft dit een extra zorg hoe de salarissen betaald kunnen worden als de ouders
geen schoolgeld bijdragen.
In Peru zijn tot nu toe 36.609 doden gevallen en 983.050 mensen zijn positief getest in
heel het land. Er zijn al 5.248.832 testen afgenomen over het hele land en er is een grote
druk op de ziekenhuizen en klinieken, er liggen 3.836 patienten in het ziekenhuis met
Covid19, waarvan een fors deel op de intensive care.
Veel mensen in Lima en in andere steden zijn bang om naar het ziekenhuis te gaan
vanwege het risicio op besmetting. Daarom twijfelen velen over een bezoek aan de dokter
& tandarts en stellen dit liever uit tot het echt niet meer kan.\

Het Medisch Centrum
Op 16 maart werd het Medisch Centrum gesloten op last van de gemeente en het
ministerie van Volksgezondheid. Het duurde tot de tweede helft van juni voordat het
mogelijk was om weer volledig te functioneren met nieuwe toestemming, met
inachtneming van een reeks protocollen. Sinds juli zijn we op een georganiseerde en
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geplande manier begonnen met het promoten van een aantal diensten (algemene
geneeskunde, gynaecologie, evenals laboratorium- en apotheekdiensten).
De therapie voor kinderen met een handicap is nog niet mogelijk in het medisch centrum.
In enkele gevallen gaan de therapeuten daarom naar de kinderen toe in hun eigen huis,
om daar de therapie sessies te vervolgen, maar dit gaat met veel voorzichtigheid. Het
stoppen van de behandelingen gedurende maanden heeft ervoor gezorgd dat hun
gezondheid verder verslechtert en dat het herstel moeizamer zal gaan.
Dankzij de nieuwe gebruikte marketing instrumenten en de reclamecampagnes van de
medische specialismen van het Adesa Medisch Centrum is het niet alleen mogelijk om het
inkomen op peil te houden, maar is het zelfs met 15% verhoogd. In deze tijden is het
zeker verheugend om door te gaan met werken, aangezien er 2 particuliere medische
centra in de buurt van ADESA zijn gesloten.
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Resultaten 2020
De staat van baten en lasten ziet er in beknopte vorm als volgt uit

BATEN
Baten van particulieren

2020

2019

19015

16062

Baten van bedrijven

0

0

Subsidies van Overheden

0

0

16000

13000

0

0

Baten van andere organisaties zonder winststreven

1

Baten uit beleggingen

0
Som der baten

35015

29062

65586

41764

0

0

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Uitvoering programma2
Publiciteit en communicatie

0
Werving baten

0
Kosten eigen fondsenwerving3
Beheer en administratie

0

0

148

132

78

0

65812

41896

-30.797

-12.834

4

Kosten beheer en administratie

5

Som der lasten
Saldo van Baten en Lasten

Wij hebben voor 2020 een extra bijdrage gekregen voor noodhulp voor Corona,
vanwege teruglopende inkomsten op de school in Peru.

1

Voor 2020 is een bedrag opgenomen voor groot onderhoud aan de school, o.a.
het verven van de school en renoveren van de klaslokalen. Daarnaast is
additioneel 15000 euro gespendeerd voor noodhulp ten tijd van Corona voor
ADESA Peru.

2

De kosten voor fondsenwerving zijn teruggebracht naar NUL euro, eventuele
kosten (bijv. t.a.v. de website) worden door de bestuursleden privé gedragen

3

4

Kosten Bank

5

Kosten voor overmaken donaties aan Adesa Peru.
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Bestemming saldo
Boekjaar
2020

(in euro's)
Continuïteitsreserve -/Bestemmingsfonds6

-20.797
-10.000
-30.797

6

Er is 10.000 EUR gereserveerd voor het verven van de scholen.
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De Jaarrekening
ACTIVA
2020

2019

91172

121964

91172

121964

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve7
Bestemmingsfonds
Totaal reserves en fondsen

49330
41842
91172

70127
51837
121964

Kortlopende schulden
Totaal passiva

91172

121964

(in euro’s)

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Over 2020 heeft Stichting Vrienden van Adesa een exploitatietekort van
€30.797. Conform de richtlijnen van de verslaglegging wordt door het bestuur €
20.797 ten laste gebracht aan de continuïteitsreserve en € 10.000 afgetrokken
van het bestemmingsfonds.
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Beleid en functie continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting Vrienden van
Adesa voor enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te
komen.
De door het bestuur vastgestelde hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt 25% van de
jaarlijkse bureaukosten van de Stichting Adesa Peru. In 2020 bedroegen deze kosten €
200.000 euro.
Deze norm betreft maximaal 25% van de totale kosten voor personeel, huisvesting en
kantoor. Per 31-12-2020 is de reserve opgebouwd tot 24% van de jaarlijkse bureaukosten.
De verwachting is dat in 2021, door afnemende donaties geen toevoeging aan de reserve
zal plaatsvinden.
Bovendien zullen de bureaukosten voor Adesa Peru stijgen, gezien de afname in
inkomsten (lesgeld en opbrengsten Medisch Centrum).

Verantwoordingsverklaring
Code goed bestuur voor goede doelen
Het bestuur en de directie van Stichting Vrienden van Adesa onderschrijven de code
Wijffels.

Taken en verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt de strategie,
stelt de financiële richtlijnen vast en heeft eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling
van het beleid. De dagelijkse leiding van Stichting Vrienden van Adesa ligt bij het bestuur.
Het bestuur voert zelf de controle uit over de financiën.
De leden ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur vergadert circa vier keer per jaar. Het jaarplan en de begroting worden door
het bestuur vastgesteld. Het bestuur evalueert zijn werkzaamheden ten minste eenmaal
per jaar.

Risicobeheersing
Het bestuur heeft een risicokader opgesteld dat periodiek door de penningmeester van
het bestuur en de directeur wordt doorgenomen en waar wenselijk herzien. Het
risicokader heeft als doel de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen om zo
duurzaam de doelen in Peru te kunnen ondersteunen.

Optimale besteding van de middelen
De financiële middelen dienen zo veel mogelijk te worden besteed aan de primaire
doelstelling van Stichting Vrienden van Adesa. Voor een optimale besteding van de
middelen wordt een weloverwogen besluitvorming toegepast bij grote uitgaven. De
besteding volgt daarbij de begroting die jaarlijks wordt opgesteld en per kwartaal wordt
besproken.
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Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven.
De Stichting Vrienden van Adesa is mede verantwoordelijk voor de werving van fondsen
die nodig zijn voor de projecten van Adesa in Peru. Daarbij gelden de volgende
gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten:
•

Noodzaak van Adesa om te gaan Peruaniseren om zo duurzaamheid te
waarborgen.

•

De fondsenbehoefte van het team in Peru en de wervingscapaciteit in Nederland
moeten met elkaar in overeenstemming zijn

•

Adesa Peru is volledig transparant. Elke uitgave kan worden verantwoord .

•

Er worden niet meer projecten gestart dan het team in Peru aan kan.

•

Adesa heeft als beleid om langlopende projecten waar mogelijk af te bouwen, dit
ligt in lijn met ons uitgangspunt om te verduurzamen, dit betekent dat we meer
geoormerkte fondsen zullen vragen voor hulpbehoevende projecten.

Het bestuur heeft als beleid een voorzichtige inschatting te maken van de te verwachten
fondsen. Op basis van deze voorzichtige begroting wordt ook de jaarlijkse te verstrekken
gelden aan Peru bepaald. Dit mede gelet op de liquiditeitspositie (spreiding ontvangsten
donaties gedurende het jaar) en uiteindelijk de aanwas van de reserves (continuïteit).

De gelden van de Stichting worden verworven door:
- vrijwillige periodieke bijdragen/donaties - schenking door notariele
akte
- bijdragen van kerken en/of particulieren
- bijdragen van andere stichtingen en fondsen
De stichting heeft behalve een meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren waaruit
blijkt hoeveel gelden de komende jaren naar verwachting zullen worden geworven en
uitgegeven, ook een (financieel) beleidsplan waarin kaders voor de inzet en de werving
van de gelden zijn opgenomen.
Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de
uitvoering van de programma’s van Adesa in Peru. Jaarlijks evalueert de Stichting Vrienden
van Adesa alle projecten in de programma’s. Het team reflecteert voortdurend op de
effecten van de interventies voor de lokale bevolking in Peru.
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Verantwoording
Verantwoording gevoerde beleid
De Stichting Iegt verantwoording af van het gevoerde beleid en uitgevoerde activiteiten
middels een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten, te bekijken op onze site,
www.adesa.nl. Dit betreft ook een vooruitblik op het te voeren beleid in het komende jaar.
Dit beIeidspan is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 1 december 2020.
Namens het Bestuur:

Hans de Kok
Voorzitter, meneer H. De Kok

Bestuurslid, meneer V.E. Vermeulen
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